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Quý độc giả thân mến,
7 tháng đầu năm 2018 đã trôi qua! Kienlongbank đã có nhiều hoạt động để đánh dấu những đổi 

mới của toàn hệ thống. Trong đó, nổi bật nhất là sự kiện khai trương các trụ sở mới của Kienlongbank, 
các chương trình khuyến mãi Tết, khuyến mãi hè,… Tuy khó khăn chung của ngành ngân hàng cũng 
ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động Kienlongbank, nhưng những tín hiệu đáng mừng từ kết quả kinh 
doanh 6 tháng đầu năm Kienlongbank đạt lợi nhuận cao hơn cùng kỳ năm ngoái đã tạo động lực to 
lớn cho tập thể CB, NV Kienlongbank tiếp tục nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Như một người bạn đồng hành, Kienlongbank Bản tin số 51 mang đến cho quý độc giả những 
thông tin về tình hình thị trường tài chính nói chung và các hoạt động kinh doanh của Kienlongbank 
nói riêng. Những câu chuyện của khách hàng, của các đơn vị Kienlongbank mới thành lập hay những 
chia sẻ của nhân viên Kienlongbank thật sự là những trải lòng đáng quý và đong đầy cảm xúc tin yêu.

Chúng tôi hy vọng rằng, thông điệp mà Bản tin Kienlongbank mang lại sẽ giúp quý độc giả có 
thêm những thông tin bổ ích, như một ly cà phê buổi sớm ban mai, hay một bữa điểm tâm nhẹ đầy 
năng lượng để quý độc giả được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ bắt đầu ngày mới nhiều thành 
công và đạt được những thành quả như mong muốn.

Hãy cùng thưởng thức và chia sẻ Bản tin số 51 độc giả nhé!
. Ban Biên Tập
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Hãy cùng chúng tôi làm sống động hơn nữa Bản tin Kienlongbank bằng cách gửi tin, bài, ảnh về những hoạt động kinh doanh, hoạt động văn hóa doanh nghiệp, chung tay vì cộng đồng; hay những kinh nghiệm và 
sáng kiến của bạn trong công việc; những chia sẻ và cảm nhận từ khách hàng; cùng với những hình ảnh của Kienlongbank qua từng thời kỳ, …
Các nội dung tin bài, hình ảnh được sử dụng trên Bản tin Kienlongbank sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định.
Sự đóng góp từ Anh, Chị cho Bản tin Kienlongbank ngày một phong phú về hình ảnh, đa dạng về nội dung luôn là điều mà chúng tôi mong đợi.



Tài chính
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ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
 NGÂN HÀNG 

VIỆT NAM 
LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 

2018 – 2023

Trong 2 ngày 11 - 12/6/2018, tại 
Hà Nội, 437 đại biểu đại diện cho 
trên 160 ngàn đoàn viên, người lao 
động (NLĐ) ngành Ngân hàng đã 
tham dự Đại hội Công đoàn Ngân 

hàng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn 

Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) nhấn mạnh: 
Trong 5 năm qua, cán bộ đoàn viên và người lao 
động ngành Ngân hàng đã vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tốt. Nội 
dung hình thức hoạt động Công đoàn phong phú, 
đa dạng, tổ chức công đoàn không ngừng phát triển 
nhanh về số lượng và chất lượng, thực sự là người 
đại diện, tin cậy của đoàn viên và người lao động, là 
cầu nối giữa Đảng, chuyên môn và người lao động. 

Bên cạnh đó, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng 
cũng ghi nhận những hoạt động có sức lan tỏa lớn 
của CĐNHVN, đó là việc làm tốt trong công tác an 
sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện 
tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong công 
tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính 
sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân quân hải 
đảo...

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng nhấn mạnh: 
Nhiệm vụ của toàn ngành Ngân hàng trong năm 
2018 và một số năm tới chắc chắn còn nhiều khó 
khăn, thách thức mới, CĐNHVN cần bám sát các 
nhiệm vụ chính trị của Ngành, thường xuyên thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng 
đến đoàn viên, người lao động; quan tâm nắm bắt, 
giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng 
của đoàn viên, người lao động; giáo dục đạo đức 
nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tinh thần trách 
nhiệm, quan tâm hơn đến việc chăm lo quyền lợi 
cho lao động nữ và chăm sóc trẻ em để đoàn viên, 
người lao động yên tâm công tác...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CĐNHVN khoá 
VI gồm 51 đồng chí. Đồng chí Đào Minh Tú - Ủy viên 
Ban Cán Sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN được tín 
nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch CĐNHVN. Các đồng 
chí Nguyễn Văn Tân, đồng chí Trần Hồng Tuấn giữ 
chức Phó Chủ tịch CĐNHVN. Đại hội cũng đã bầu 9 
đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 
VII, trong đó, Kienlongbank vinh dự có ông Nguyễn 
Hoàng An – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở Kienlongbank tham dự.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa VI

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường chúc 
mừng Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

FED tăng lãi suất 
không ảnh hưởng  
quá lớn đến thị 
trường tài chính 
Việt Nam 

Năm 2018, tổng sản phẩm nội địa (GDP) sẽ tăng trưởng 
khoảng 6,85%, lạm phát ở mức 4% do áp lực tăng giá xăng 
dầu và các hàng hóa công như: y tế, giáo dục… Thị trường 
ngoại hối tiếp tục chịu sức ép khi cục Dự trữ Liên bang Mỹ 
(FED) tiếp tục lộ trình tăng lãi suất, nhưng không quá mạnh 
khi Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp nhờ dự trữ ngoại hối 
cao, với biên độ tăng tỷ giá USD/VND từ 1-2%. Tăng trưởng tín 
dụng dự kiến dưới 17% và mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ở mức 
như hiện nay nhờ sự dồi dào thanh khoản trong hệ thống 
ngân hàng. Việc lạm phát được duy trì ở mức thấp là điểm 
thuận lợi của nền kinh tế Việt Nam từ cuối năm 2017 và năm 
2018. Lạm phát ổn định sẽ không gây sức ép lên mặt bằng lãi 
suất, tỷ giá. Qua đó, chính sách tiền tệ có nhiều dư địa hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế trong các năm tới.

Về hoạt động tín dụng, tín dụng dành cho bất động sản 
theo công bố chính chức của Ngân hàng Nhà nước đến cuối 
quý II/2018 là trên 488.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 7,45% tổng 
dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Tuy nhiên, theo ước tính, cộng 
thêm tín dụng tiêu dùng đổ vào bất động sản với mức tạm 
tính khoảng 50% (theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia), 
tổng dư nợ bất động sản là 1,2 triệu tỷ đồng. 

  Một điểm nhấn tích cực khác của kinh tế vĩ mô là 
hiệu năng của nền kinh tế sau khi cải thiện liên tục trong các 
năm trước nhờ quá trình tự tái cơ cấu tiếp tục khả quan . Hệ 
số ICOR sau khi giảm liên tục từ 6 điểm năm 2012 xuống 4,8 
điểm vào cuối năm 2015, trước khi tăng nhẹ lên 5 điểm vào 
cuối năm 2016 và 2017, đã tiếp tục đà giảm khi đạt 4,66 điểm 
vào 6 tháng đầu năm 2018.

Như vậy, mặc dù vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh ngắn 
hạn, nhưng trong dài hạn, có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn đang 
mở ra. Dự báo này được đưa ra trên cơ sở nhận định những 
triển vọng tích cực về kinh tế vĩ mô theo kết quả kinh doanh 
khả quan của doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp dẫn 
dắt thị trường, đặc biệt là nhóm ngành tài chính-ngân hàng.

. Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh
Giảng viên Trường ĐH Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 13/6/2018, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 
(FED) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0.25%. 

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng 
lãi suất sẽ tác động đến thị trường tài chính 
toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên 

tình hình tỷ giá, lãi suất và dòng vốn đầu tư nước ngoài ở Việt 
Nam vẫn chưa có biến động đáng kể. FED tăng lãi suất lần này 
đã tác động đến tâm lý đến nhà đầu tư và có sự rút vốn của 
nhà đầu tư ngoại nhưng không nhiều. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, dữ liệu thống kê tăng trưởng 
các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đạt kết quả khả quan. 
Báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cả năm của Mỹ là 3,9% năm 2018 và sẽ 
duy trì mức tăng trưởng này vào năm 2019. Trong khi đó, khu 
vực kinh tế chung ở Châu Âu (Eurozone) được điều chỉnh dự 
báo tăng trưởng lên mức 2,5% năm 2018, thay vì con số 2,3% 
theo dự báo trước đó. Đây là những minh chứng cho thấy sự 
thay đổi tích cực về vĩ mô của khu vực kinh tế lớn thứ 2 toàn 
cầu (sau Mỹ).
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DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
Ngân hàng là một trong những lĩnh 

vực hoạt động chứng kiến những tác 
động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, khi mà hàng loạt các công 
nghệ mới ra đời hứa hẹn phục vụ tốt hơn 
cho hoạt động ngân hàng. Và các vị trí 
việc làm trong ngành ngân hàng chắc 
chắn sẽ có nhiều biến động.

Một số vị trí có thể tự động hóa hoàn toàn
rong bối cảnh các ngân hàng 
truyền thống bị thay thế bởi 
hệ thống ngân hàng hiện 
đại, thì số lượng nhân viên 
làm việc trong lĩnh vực ngân 
hàng sẽ giảm ở nhiều vị trí 
khác nhau. Ứng dụng công 

nghệ xử lý được nhiều công việc khác 
nhau, các giao dịch trở nên nhanh chóng 
và thuận tiện hơn. Chính vì lý do này, các 
ngân hàng sẽ đầu tư và phát triển các 
kênh giao dịch ngân hàng điện tử, ngân 
hàng tự động,…nhằm tối ưu hóa số lượng 
nhân viên của mình, nhiều nhất là ở mảng 
giao dịch, bán lẻ. Hiện nay các ngân hàng 
vẫn đang tăng cường mở rộng thêm chi 
nhánh, nhu cầu tuyển dụng giao dịch viên 
vẫn chưa có dấu hiệu sụt giảm so với trước 
đây. Theo dự báo, xu hướng ngân hàng 
hiện đại dần dần sẽ thay đổi cách quản trị 

nhân sự theo lối cũ này. Việc phát triển các 
chi nhánh, phòng giao dịch vẫn sẽ là ưu 
tiên của ngân hàng nhưng số lượng nhân 
viên sẽ giảm và chỉ tuyển các vị trí có nhân 
lực, trình độ cao.

Năm 2017, Tổ chức GFT Technologies 
SE nghiên cứu đặt vấn đề công nghệ và trí 
tuệ nhân tạo (AI) sớm muộn gì cũng làm 
nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực 
tài chính hiện tại. Nghiên cứu đã khảo sát 
285 chuyên gia từ các ngân hàng trên 8 
nước, 94% đều đồng ý rằng trí tuệ nhân 
tạo (AI) sẽ mang lại giá trị thực cho doanh 
nghiệp. Báo cáo cũng chỉ ra rằng trong 
khoảng 60% công việc hiện tại, ít nhất 1/3 
sẽ được tự động hoá.

Những dự báo này thật sự khiến 
người ta phải băn khoăn khi hình dung về 
công việc của mình trong vòng từ 10 - 20 
năm nữa. Một ngân hàng tại Thụy Sĩ đã 

thử nghiệm thay 5 robot vào vị trí của 7 
nhân viên để tăng tốc độ xử lý công việc. 
Robot tại đây được giao nhiệm vụ nhập 
dữ liệu của khách hàng trong một thương 
vụ sáp nhập 2 ngân hàng với hệ thống 
công nghệ thông tin (IT) khác nhau. Với 
yêu cầu này, robot hoàn toàn làm những 
gì như con người làm và không cần nghỉ 
ngơi. Trong điều kiện này, 5 robot vẫn 
hiệu quả hơn rất nhiều so với 7 nhân viên 
là con người.

Còn tại Trung Quốc, vào cuối năm 
2017, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc 
cho biết đã có 228.700 chi nhánh ngân 
hàng tại Trung Quốc có lắp đặt máy tự 
phục vụ. Trong đó có 113.900 máy được 
cho là sản phẩm thông minh để cung cấp 
dịch vụ gửi hoặc rút tiền. 

Thử thách bảo mật thông tin của Ngân hàng

hững vụ việc liên quan đến an ninh mạng đang 
có xu hướng gia tăng. Bảo mật thông tin có thể 
được xem là thách thức lớn nhất cho ngành ngân 
hàng thời đại 4.0, chính vì vậy mà các ngân hàng 
sẽ cần một lượng lớn nguồn nhân lực phụ trách 

về an ninh mạng, an toàn thông tin. Cùng với lĩnh vực công 
nghệ thông tin (IT) nói chung, đây được xem là những công 
việc ổn định tại ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0. 

. Tác giả: Đăng Phương 
(Nguồn số liệu: Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực Tp. HCM)

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nguồn nhân 
lực và Thông tin thị trường lao động Tp. Hồ Chí Minh, trong 
giai đoạn 2016 – 2025, TP. Hồ Chí Minh sẽ có thêm 15.000 chỉ 
tiêu làm việc trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, 
bảo hiểm. Riêng trong năm 2018, ngành Tài Chính - Tín dụng 
- Ngân hàng chiếm 3,23% tổng nhu cầu tuyển dụng tăng hơn 
7,03% lần so với nhu cầu tuyển dụng cùng kỳ năm 2016 - 2017.

 Nhu cầu tuyển dụng tăng ở hầu hết các trình độ: 1,47% 

Trong giai đoạn phát triển đến năm 2020, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam sẽ tiến tới tạo dựng môi trường pháp lý đầy đủ cho sự 
phát triển công nghệ một cách an toàn.

Còn với các bạn trẻ có đam mê và mong muốn theo đuổi công 
việc tại ngân hàng, điều quan trọng hơn hết là tự trau dồi cho mình 
kiến thức nền vững chắc, không chỉ ở lĩnh vực ngân hàng mà cần 
nắm rõ các thông tin về tình hình phát triển của thế giới và Việt 
Nam; luôn chủ động học hỏi nắm bắt các xu thế công nghệ mới, 
và tích lũy thêm kinh nghiệm nếu có thể.

nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Sơ cấp nghề - Công nhân 
kỹ thuật lành nghề ở các vị trí như: Nhân viên tín dụng 97,23%; nhu 
cầu tuyển dụng lao động có trình độ Trung cấp – Cao đẳng – Đại 
học trở lên chủ yếu ở các vị trí như: chuyên viên khách hàng, nhân 
viên tư vấn tài chính, chuyên viên cao cấp trái phiếu, chuyên viên 
phân tích chứng khoán, trợ lý kinh doanh, nhân viên thu hồi nợ, 
nhân viên tư vấn xử lý nợ, giao dịch viên…. Đây cũng là cơ hội việc 
làm với chế độ đãi ngộ tốt cho các bạn sinh viên mới ra trường.



KIENLONGBANK 
 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2018

ừ ngày 25/7 đến 29/7/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh và  
Tp. Vũng Tàu, Kienlongbank tổ chức Hội nghị sơ kết 
hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai 
kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018. Sự kiện 
có sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban kiểm 
soát, Ban điều hành cùng hơn 130 Ban Giám đốc các 

Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch trên 
toàn hệ thống Kienlongbank.

Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã báo 
cáo kết quả kinh doanh của Kienlongbank trong 06 tháng đầu 
năm 2018. Tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản Kienlongbank 
đạt 39.269 tỷ đồng, tăng 13,80% so với cùng kỳ, hoàn thành 
89,25% KH; dư nợ cấp tín dụng đạt 27.341 tỷ đồng, tăng 19,45% 
so với cùng kỳ, hoàn thành 90,52% KH; tổng huy động vốn đạt 
34.882 tỷ đồng, tăng 14,36% so với cùng kỳ, hoàn thành 88,31% 
KH; tỷ lệ nợ xấu 0,88%; lợi nhuận trước thuế đạt 151.53 tỷ đồng.

. Tác giả: Mỹ Thành - Phòng Marketing

Ban lãnh đạo và Phó Giám đốc đơn vị kinh doanh chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị sơ kết

Bà Trần Tuấn Anh -  Thành viên HĐQT, TGĐ Kienlongbank báo cáo kết quả hoạt động 
trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2018

Ông Lê Khắc Gia Bảo - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank phát biểu chỉ đạo định 
hướng kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018

Phó Giám đốc đơn vị kinh doanh bỏ phiếu tín nhiệm cấp quản lý tại Kienlongbank

Hội nghị gồm chuỗi hoạt động với nhiều nội dung kết 
hợp: Đào tạo và đánh giá nghiệp vụ Phó Giám đốc đơn vị kinh  
doanh; hội thảo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh  
doanh; chia sẻ chuyên đề quản trị rủi ro trong cấp tín dụng 
của tổ chức tín dụng; chuyên đề đào tạo tư duy thái độ và tác 
phong lãnh đạo chuyên nghiệp; báo cáo kết quả hoạt động kinh  
doanh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 
tháng cuối năm 2018; hoạt động team building; lấy phiếu tín nhiệm 
Ban lãnh đạo và cấp quản lý Hội sở và tuyên dương khen thưởng 39 
tập thể hoàn thành chỉ tiêu trong 06 tháng đầu năm 2018; trao giải 
thưởng cuộc thi đọc sách chiến lược “Đại dương xanh”.

Ban lãnh đạo Kienlongbank tặng hoa cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm cùng bà 
Nguyễn Thị Thai - Nguyên Trưởng Phòng Thanh Tra - Cục II NHNNVN  (đứng 
thứ 3 từ trái qua) và Bà Lê Thị Kim Xuân - Trưởng văn phòng đại diện Hiệp hội 
Ngân hàng tại TP.HCM 

Ông Võ Quốc Thắng - Cố vấn Kienlongbank chia sẻ chuyên đề về 
“Nâng cao vai trò quản lý, điều hành cấp Phó Giám đốc Đơn vị kinh doanh”

Phó Giám đốc đơn vị kinh doanh Kienlongbank hào hứng tham gia các trò chơi tập thể 

Ban lãnh đạo Kienlongbank tặng hoa chúc mừng các đơn vị hoàn thành các chỉ 
tiêu phụ trong công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Ban lãnh đạo Kienlongbank trao giải thưởng và hoa chúc mừng các Phó Giám 
đốc cấp quản lý đạt giải hội thi đọc sách “Chiến lược đại dương xanh”

Ông Nguyễn Cao Cường - Trưởng Ban kiểm soát Kienlongbank công bố 
kết quả lấy phiếu tín nhiệm 

Với các thành tích rất đáng khích lệ trên nhiều mặt hoạt động 
trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban lãnh đạo Ngân hàng cũng đã 
quyết định khen thưởng cho 39 đơn vị đã đạt kết quả xuất sắc 
trong hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018. Những 
phần thưởng này không chỉ là niềm vui và vinh dự của mỗi đơn 
vị mà còn là sự động viên cho tất cả tập thể cán bộ, nhân viên  
Kienlongbank tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động để hoàn thành 
tốt tất cả chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.

Hội nghị sơ kết đã kết thúc thành công sau 4 ngày làm 
việc. Với những kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm,  
Kienlongbank sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, tập trung 
và không ngừng bồi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên môn,  
nghiệp vụ cao, từ đó hoàn thành kết quả kinh doanh năm 2018, sớm 
đưa Ngân hàng trở thành 1 trong 15 ngân hàng bán lẻ hàng đầu  
Việt Nam. 
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Kienlongbank chúc mừng 26 Đơn vị kinh doanh đã hoàn thành các chỉ tiêu 
kinh doanh và được khen thưởng trong 06 tháng đầu năm 2018.

KIENLONGBANK RẠCH GIÁ

KIENLONGBANK VĨNH THUẬN

KIENLONGBANK SÀI GÒN

KIENLONGBANK HÒN ĐẤT

KIENLONGBANK PHÚ QUỐC

KIENLONGBANK AN THỚI

KIENLONGBANK LONG AN

KIENLONGBANK BẾN NHỨT

KIENLONGBANK THÁP MƯỜI

KIENLONGBANK MỸ LÂM

KIENLONGBANK CÀ MAU

KIENLONGBANK SỐ 04

KIENLONGBANK HÀ TIÊN

KIENLONGBANK TÂN AN

KIENLONGBANK HÀM TIẾN

KIENLONGBANK BÌNH ĐẠI

KIENLONGBANK RẠCH SỎI

KIENLONGBANK DIÊN KHÁNH

KIENLONGBANK KHÁNH HÒA

KIENLONGBANK SỐ 03

KIENLONGBANK VẠN NINH

KIENLONGBANK HỒNG NGỰ

KIENLONGBANK SỐ 2

KIENLONGBANK ĐẦM SEN

KIENLONGBANK BÀ RỊA - VŨNG TÀU

KIENLONGBANK AN BIÊN

Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Huy động 
vốn 6 tháng đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Lợi nhuận 
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Huy động 
vốn 6 tháng đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Dư nợ cho 
vay 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Lợi nhuận 
6 tháng đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Dư nợ cho 
vay 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Lợi nhuận 
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Huy động 
vốn 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Huy động 
vốn 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Lợi nhuận 
6 tháng đầu năm 2018
Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Dư nợ cho 
vay 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Lợi nhuận 
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Dư nợ cho 
vay 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Dư nợ cho 
vay 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018

Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Lợi nhuận 
6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018

Đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2018

Đơn vị có đóng góp tích cực về chỉ tiêu Huy động 
vốn 6 tháng đầu năm 2018
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. Tác giả: Đăng Phương
    

 Phòng Marketing

Trong 2 ngày 12 & 19/6/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, 
chương trình Kienlongbank Office Tour đã được tổ 
chức dành cho các sinh viên khoa Luật, trường ĐH 
Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (HUTECH). Chương trình 
có sự tham dự của Trưởng khoa Luật – Tiến sĩ Nguyễn 

Thành Đức, các giảng viên phụ trách công tác sinh viên, gần 60 
sinh viên của khoa Luật, Đại học  Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh và 
đại diện lãnh đạo Kienlongbank Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên 
HĐQT, Tổng giám đốc.

Đây là một trong những hoạt động liên kết thường niên 
giữa Kienlongbank với các trường Đại học tại thành phố Hồ 
Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, nhằm giúp sinh viên 
có những trải nghiệm thực tế về môi trường làm việc tại Ngân 
hàng. Bên cạnh đó, Kienlongbank còn giới thiệu về các cơ hội 
việc làm, giúp sinh viên có định hướng tương đối rõ ràng về 
nghề nghiệp cũng như tìm kiếm cho mình những cơ hội việc 
làm sau khi tốt nghiệp.

 Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kienlongbank phát 
biểu trong chương trình

Sinh viên Đại học Hutech chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và Ban lãnh đạo 
Kienlongbank

KIENLONGBANK 
BỔ NHIỆM THÊM 01 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

H
ội đồng quản trị Kienlongbank vừa bổ nhiệm 
Bà Phạm Thị Mỹ Chi giữ chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), 
kiêm Kế toán trưởng, kiêm Giám đốc Phòng Kế 
toán - Tài chính theo Quyết định số 78/QĐ-HĐQT 
ngày 29/6/2018.

Bà Phạm Thị Mỹ Chi sinh năm 1964, là Cử nhân chuyên ngành 
Tài chính - Tín dụng, trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng cơ 
sở II (nay là Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh). Bà đã có hơn 
22 năm kinh nghiệm trong ngành và đã từng đảm nhiệm nhiều 
vị trí quản lý cấp cao tại các ngân hàng. Gia nhập Kienlongbank 
từ tháng 4/2014 với chức danh Phó Giám đốc Phòng Kế toán - 
Tài chính và được bổ nhiệm Kế toán trưởng vào tháng 7/2014. 
Từ ngày 01/7/2018, Bà Phạm Thị Mỹ Chi được bổ nhiệm Phó 
Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, kiêm Giám đốc Phòng Kế 
toán - Tài chính Kienlongbank.

Hơn 4 năm công tác tại Kienlongbank, bà Phạm Thị Mỹ Chi 
đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động Ngân hàng. Tính 
đến thời điểm hiện tại, Ban điều hành Kienlongbank có 6 thành 
viên gồm 01 Tổng Giám đốc và 05 Phó Tổng Giám đốc.

Ban lãnh đạo Kienlongbank  Quyết định và tặng hoa chúc mừng 
Bà Phạm Thị Mỹ Chi - Tân Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank

. Tác giả: Tam Giang           Phòng Marketing

Office Tour dành cho sinh viên 
Trường ĐH Công Nghệ TP. HCM
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Nằm trong chiến lược phát triển mở 
rộng mạng lưới, được sự cấp phép của 
Ngân hàng Nhà nước về việc thành 
lập mới 17 Chi nhánh (CN), Phòng 
giao dịch (PGD) trong năm 2018, quý 

III năm 2018, Kienlongbank sẽ tiếp tục khai trương 
đồng loạt 14 CN, PGD. Riêng tháng 7 và tháng 8/2018 
Kienlongbank sẽ đưa vào hoạt động các PGD bao 
gồm: PGD Sơn Hòa và PGD Tuy An (Phú Yên); PGD 
Vũng Liêm (Vĩnh Long); PGD Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng); 
PGD Châu Thành (Tây Ninh). Trước đó, Kienlongbank 
đã khai trương CN Lâm Đồng và 2 PGD Cái Bè (Tiền 
Giang) và PGD Trà Ôn (Vĩnh Long). Những đơn vị còn 
lại dự kiến sẽ khai trương đến hết tháng 8/2018.

Nhân dịp khai trương đơn vị mới, Kienlongbank 
đã dành tặng hàng ngàn suất học bổng “Chia sẻ ước 
mơ” cho các em học sinh THPT chăm ngoan học giỏi, 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương 
có trụ sở mới của Ngân hàng. Trong đó, 100 suất học 
bổng dành cho mỗi địa phương Kienlongbank đặt trụ 
sở cấp Chi nhánh và 50 suất học bổng dành cho mỗi 
địa phương Kienlongbank đặt trụ sở cấp Phòng giao 
dịch. Đây là những suất học bổng nằm trong chương 
trình “Chia sẻ ước mơ” được Kienlongbank tổ chức từ 
năm 2013 đến nay với hơn 15.000 suất học bổng đã 
được trao cho các em học sinh tại 28 tỉnh, thành trên 
cả nước.

Với việc khai trương và đi vào hoạt động thêm 17 
đơn vị mới trong năm 2018, đã nâng tổng số điểm giao 
dịch của Kienlongbank lên 134 điểm tại 28 tỉnh, thành 
trên cả nước. Với việc không ngừng mở rộng mạng 
lưới ra khắp các tỉnh, thành trên cả nước, Kienlongbank 
tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 
2018, sớm đưa Kienlongbank trở thành một trong 15 
Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam trong thời 
gian gần nhất.

Nghi thức Lễ cắt băng khai trương Kienlongbank 
Vũng Liêm ngày 16/7/2018

Nghi thức Lễ cắt băng khai trương Kienlongbank Tuy An ngày 20/7/2018

Nghi thức Lễ cắt băng khai trương Kienlongbank Sơn Hòa ngày 19/7/2018

Nghi thức Lễ cắt băng khai trương Kienlongbank Châu Thành  (Tây Ninh) 
ngày 03/8/2018

Nghi thức Lễ cắt băng khai trương Kienlongbank Ngũ Hành Sơn ngày 04/8/2018

KIENLONGBANK 
KHAI TRƯƠNG ĐỒNG LOẠT 
14 ĐIỂM GIAO DỊCH TRONG 
QUÝ III NĂM 2018 

. Tác giả: Mỹ Thành - Phòng Marketing
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Ngày 26/12/2017, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) 
đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB 
(JCB) và được quyền phát hành tất cả các loại thẻ, bao gồm: Thẻ tín 
dụng và Thẻ ghi nợ quốc tế. Đồng thời, Kienlongbank được quyền 
liên kết với các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ hợp pháp để thực 
hiện việc chấp nhận thanh toán thẻ JCB. Chủ thẻ Kienlongbank JCB 
sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi của thẻ JCB và  tham gia các 
chương trình khuyến mãi hấp dẫn mới nhất từ JCB, cùng nhiều lợi 
ích khác cho khách hàng Kienlongbank.

Thông qua việc hợp tác cùng JCB, Kienlongbank sẽ mang đến 
cho khách hàng nhiều sự lựa chọn giao dịch và thanh toán qua 
thẻ trên phạm vi toàn cầu, phù hợp với xu thế phát triển của thời 
đại trong tiến trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, sự hợp tác này 
sẽ góp phần nâng cao thương hiệu hình ảnh của Kienlongbank 
và JCB lên tầm cao mới trong thị trường thẻ sôi động tại Việt Nam.

. Tác giả: Văn Thanh Phong
           Giám đốc Trung tâm thẻ 

Đại diện Kienlongbank và JCB ký kết hơp đồng hợp tác

Chào đón sự kiện lễ ra mắt

Ngày 18/8/2018 tại khách sạn Nikko (Tp. HCM)

Sở hữu một chiếc thẻ quốc tế JCB sẽ mang đến cho người 
dùng rất nhiều tiện ích khi thực hiện các giao dịch trong nước và 
quốc tế như:

Thanh toán các giao dịch mua sắm, tiêu dùng tại máy POS/ 
hay đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn thế giới.

Rút tiền tại các cây ATM có biểu tượng JCB trên toàn thế giới.
Đảm bảo độ bảo mật cao cho khách hàng sử dụng thẻ với 

công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV hiện đại nhất. 
Ngoài những tiện ích thông thường, thẻ quốc tế JCB còn sở 

hữu những đặc điểm ấn tượng khác dành cho chủ thẻ, cụ thể:

 SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH

Mặc dù mới gia nhập vào Việt Nam không lâu, Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB 
đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng cho mình trên thị trường thanh toán 
thẻ tại Việt Nam và hợp tác thành công với nhiều ngân hàng lớn trong cả 
nước đem lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng.

Tổng quan về thẻ quốc tế JCB đến từ xứ sở “mặt trời mọc” Thẻ quốc tế JCB bao gồm 3 loại thẻ là

Khám phá những điểm nổi bật của thẻ quốc tế JCB

Ra đời vào tháng 01 năm 1961, Japan Credit Bureau (JCB) 
là tổ chức thẻ lâu đời tại Nhật Bản. Năm 1981, JCB bắt đầu hoạt 
động kinh doanh trên toàn cầu, theo đó là sự thành lập của công 
ty JCB International Co., Ltd. ở Tokyo và công ty JCB International 
(Asia) ở Hồng Kông. Và cho đến nay, thẻ tín dụng quốc tế JCB 
đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 
Việt Nam, khách hàng của JCB đã lên đến hơn 100 triệu chủ thẻ 
và hơn 32 triệu đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn thế giới. Điều 
đó cũng có nghĩa rằng, thẻ quốc tế JCB ngày càng phổ biến và 
nâng cao uy tín trên phạm vi toàn cầu.

Thẻ tín dụng JCB (thẻ JCB credit): Khách hàng cần 
chứng minh tài chính khi muốn mở thẻ tín dụng JCB.  Với thẻ 
tín dụng JCB, khách hàng có thể chi tiêu trước số tiền có trong 
thẻ theo hạn mức quy định của ngân hàng phát hành thẻ, sau 
đó hoàn trả số tiền vào thẻ trong thời hạn hoặc trả lãi cho ngân 
hàng nếu quá thời hạn. 

Thẻ ghi nợ JCB (thẻ JCB debit): Là loại thẻ khách hàng 
cần có tài khoản thẻ JCB tại ngân hàng và chỉ được phép sử 
dụng số tiền có trong tài khoản sau khi đã nạp tiền vào.

Thẻ JCB trả trước (thẻ JCB prepaid): Người dùng chỉ 
cần nạp tiền vào thẻ là có thể sử dụng ngay nhưng không quá 
số tiền có trong thẻ.

Hiện tại, JCB đang phát triển các ứng dụng mới về sản 
phẩm và dịch vụ, đồng thời gia tăng tiện ích trong giao dịch 
thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. 
Vì thế trong thời gian sắp tới, tổ chức thẻ quốc tế JCB sẽ tăng 
cường hợp tác với nhiều đối tác ngân hàng lớn để đa dạng hóa 
sản phẩm dịch vụ thẻ, mở rộng các kênh giao dịch và quan 
trọng nhất là mang lại ưu đãi cho khách hàng ở nhiều lĩnh vực.

Thẻ quốc tế JCB đã có mặt tại hơn 190 quốc gia

“Phủ sóng” rộng khắp ở nhiều điểm đến, JCB mang đến 
cho chủ thẻ dịch vụ JCB Plaza Lounge để có một chuyến “vi vu” 
hoàn hảo nhất. Chủ thẻ JCB có thể gọi điện hoặc đến trực tiếp văn 
phòng của JCB Plaza Lounge để được tư vấn về các địa điểm ưu 
đãi tại địa phương và hỗ trợ khẩn cấp khi đi du lịch hoặc sinh sống 
tại nước ngoài.

Ngoài việc liên kết với các ngân hàng lớn, JCB còn mở rộng 
mạng lưới hợp tác với các đối tác, tập đoàn trong nước và quốc tế 
thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, gia dụng, ẩm thực, du lịch... 
Các ưu đãi của JCB phần lớn tập trung vào nhu cầu thiết yếu hàng 
ngày của chủ thẻ như nhà hàng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi quen 
thuộc như Kichi Kichi, Aeon Citimart, Nguyễn Kim, Big C, Thế giới 
di động, Tiki....Bên cạnh đó, chủ thẻ còn có thể khám phá thế giới 
ẩm thực đa quốc gia với 100 địa điểm nhà hàng ưu đãi tại Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh như : Sushi Hokkaido Sachi, Gyu Shige, Kacyo,…

Chủ thẻ JCB Platinum có quyền sử dụng 61 phòng chờ tại 
sân bay quốc tế cùng các dịch vụ chuyên biệt tại khách sạn, nhà 
hàng, sân golf và thuê xe.

Tại Việt Nam, các chủ thẻ JCB Platinum, JCB Supreme và JCB 
Ultimate được hưởng đặc quyền sử dụng miễn phí dịch vụ phòng 
chờ hạng thương gia tại nhà ga nội địa, quốc tế của sân bay quốc 
tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Ngoài ra, JCB còn mang đến đặc quyền 
Diamond Dining, trải nghiệm ẩm thực độc đáo với ưu đãi món ăn 
tinh tuý miễn phí hoặc ưu đãi giảm giá độc quyền dành riêng cho 
các chủ thẻ JCB Platinum, JCB Supreme và JCB Ultimate khi đến 
dùng bữa tại các nhà hàng Nhật Bản sang trọng và đẳng cấp nhất, 
như nhà hàng Kacyo, Fuji, Chiyoda Sushi và Makoto.

Đặc biệt, các chủ thẻ JCB còn được tận hưởng rất nhiều ưu 
đãi khi sử dụng thẻ tại Nhật Bản - quê hương của tổ chức quốc tế 
JCB như: Đặt chỗ trước tại nhiều nhà hàng, spa tại các hành phố 
lớn, được miễn phí Wi-Fi, giảm giá chuyến bay, sử dụng xe buýt  
Narita Airport Limousine tại sân bay, miễn phí tham quan tháp 
Nhật Bản…. Vì thế, thẻ JCB được coi là một công cụ đắc lực cho 
những ai đam mê “vi vu” và khám phá ẩm thực, văn hóa Nhật Bản.

Giờ đây việc thanh toán tại nước ngoài đã trở nên dễ dàng 
hơn rất nhiều với thẻ quốc tế JCB, đặc biệt là những ưu đãi nếu 
sử dụng thẻ tại Nhật Bản. Bạn có thể dễ dàng đăng ký mở thẻ 
JCB để tận hưởng cuộc sống chuẩn công dân quốc tế ngập tràn 
những trải nghiệm khó quên!

Ngập tràn ưu đãi hấp dẫn, thẻ quốc tế JCB được coi là một công 
cụ đắc lực cho những ai đam mê “vi vu” khám phá Nhật Bản và 
các nước trên thới giới.
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Kienlongbank và JCB hợp tác phát triển dịch vụ 
thẻ quốc tế



KIENLONGBANK  TVKIENLONGBANK  TV TVKIENLONGBANK  TV
RA MẮT BẢN TIN

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Kienlongbank năm 2018 
dành cho con CB, NV, CTV Kienlongbank đã thu 
hút sự tham gia của các em với 229 tác phẩm 
dự thi. Trong đó, 97 tác phẩm đã nhận các giải 

thưởng, với tổng giá trị gần 40 triệu đồng.
Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ của em” được Công đoàn cơ sở 

Kienlongbank tổ chức từ ngày 27/5/2018 dành cho con CB, 
NV, CTV Kienlongbank có độ tuổi dưới 13 tuổi. Mặc dù thời 
gian chỉ diễn ra trong khoảng 01 tháng, Ban tổ chức đã nhận 
được sự tham gia nhiệt tình của các em, sự cổ vũ, động viên 
từ phụ huynh. 229 tác phẩm dự thi đã thể hiện được những 
ước mơ, hoài bão rất sâu sắc, hết sức sáng tạo, dễ thương phù 
hợp độ tuổi của các em.

Ngoài 24 Giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Giải Khuyến khích 
dành cho các em ở 3 nhóm tuổi. BTC đã trao giải thưởng bằng 
hiện kim trị giá 200.000 đồng/giải thưởng cho 73 tác phẩm 
đạt hạng A tại vòng sơ khảo và quà tặng dành cho tất cả các . Tác giả: Đỗ Hồng - Phòng Marketing

Chúc mừng 97 
Tác phẩm đoạt 
Giải Cuộc thi vẽ 
tranh thiếu nhi

Ước mơ của em 2018

thí sinh tham gia Cuộc thi. 
Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ của em” dành cho con CB, NV, CTV 

Kienlongbank đã tạo sự động viên, khuyến khích các em khám 
phá năng khiếu của bản thân, khơi dậy những ý tưởng, ước mơ 
của các em thể hiện qua những tác phẩm tranh vẽ.
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KIENLONGBANK 
Khai giảng chương trình tập huấn cho 
nhân viên bảo vệ

Với mong muốn truyền tải những thông tin về sản phẩm dịch vụ, sự 
kiện của Kienlongbank đến rộng rãi với khách hàng và toàn thể cán 
bộ, nhân viên, cộng tác viên, Kienlongbank chính thức phát hành kênh 
truyền hình Kienlongbank TV từ tháng 6/2018.
Cùng với Bản tin giấy và trang thông tin điện tử, Kienlongbank TV sẽ 
truyền tải các thông tin về hoạt động Ngân hàng với nội dung cập 
nhật; sinh động và phong phú. Kienlongbank TV sẽ là người bạn đồng 
hành với quý thính giả mọi lúc, mọi nơi.
Hãy xem và cảm nhận Kienlongbank TV số 01 thông qua 4 cách sau: 

Website Kienlongbank
Youtube Kienlongbank
Màn hình tivi LCD tại đơn vị
Facebook Kienlongbank

Kính chúc Quý thính giả có những phút giây thư giãn và thoải mái. 

. Tác giả: Đỗ Hồng - Phòng Marketing
. Tác giả: Đăng Phương - Phòng Marketing

. Tác giả: Tam Giang - Phòng Marketing

Trong 2 ngày 24/6 và 
01/7/2018, tại thành phố  
Hồ Chí Minh, Kienlongbank đã 
phối hợp cùng Phòng An ninh 
Kinh tế (PA81) – Công an thành 
phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 đợt 
tập huấn phòng chống tội 
phạm dành cho nhân viên bảo 
vệ năm 2018. Chương trình 
được kết nối trực tuyến trên 
toàn hệ thống.

Đến tham dự và chia sẻ về nghiệp vụ có sự hiện diện của 
Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt – Đội phó và Thiếu tá Trần 
Hoàng Vũ – Cán bộ Phòng An ninh Kinh tế (PA81), cùng 
hơn 300 học viên là Ban Giám đốc các đơn vị và nhân viên 

bảo vệ trên toàn hệ thống Kienlongbank.
Tại đây, các học viên được chia sẻ về tình hình hoạt động của tội 
phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng trong thời gian vừa qua, tìm 
hiểu về các quy định pháp luật trong quá trình tổ chức công tác bảo 
vệ, những chia sẻ và giải đáp thắc mắc thực tế của học viên; một số 
biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt 
động.
Ban lãnh đạo Kienlongbank kỳ vọng thông qua lớp tập huấn, đội ngũ 
phụ trách công tác bảo vệ tại Ngân hàng có thêm những kiến thức 
nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết và cần rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng đạo 
đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường khả năng tự 
vệ, nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa và nhận biết tội phạm, 
góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động của Kienlongbank.

THÀNH LẬP ĐỘI PCCC TẠI CÁC 
CHI NHÁNH VÀ PHÒNG GIAO DỊCH

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) nâng 
cao ý thức cảnh giác, đảm bảo an toàn trụ sở làm 
việc, từ ngày 19/6 – 27/6/2018, Kienlongbank đã 

tiếp tục thành lập Đội PCCC tại các Chi nhánh: Vĩnh Long, 
Phú Quốc, Rạch Giá, Hậu Giang, Đồng Tháp và các Phòng 
Giao dịch: Lái Thiêu, Bến Cát (Bình Dương); Gò Quao, Hà 
Tiên, An Biên (Rạch Giá); Kiến An (Hải Phòng); Hồng Dân 
(Bạc Liêu); Vĩnh Thạnh (Cần Thơ); Long Mỹ (Hậu Giang);  
Cai Lậy ( Tiền Giang). Theo đó, Đội PCCC tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC; kiểm tra, 
đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy; tổ chức huấn luyện bồi dưỡng 
nghiệp vụ cũng như chuẩn bị lực lượng, phương tiện và 
thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra, 
tham gia chữa cháy ở địa phương và cơ sở khác khi có yêu 
cầu.

Ngoài ra, đáp ứng thực tiễn hoạt động tại đơn vị, Đội 
PCCC sẽ đề xuất Ban lãnh đạo Ngân hàng kịp thời xây dựng 
các quy định, nội quy về an toàn PCCC. Việc tăng cường 
công tác PCCC tại các điểm giao dịch, sẽ giúp Ngân hàng 
chủ động ứng phó với những sự cố không mong muốn, 
góp phần nâng cao hơn nữa, ý thức bảo vệ an toàn Ngân 
hàng, bảo vệ kịp thời an toàn cho khách hàng, người lao 
động tại Kienlongbank.

KIENLONGBANK 
PHỐI HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG 
KHOÁN RỒNG VIỆT TỔ CHỨC TẬP 
HUẤN KIẾN THỨC VỀ GIAO DỊCH 
CHỨNG KHOÁN

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đặc biệt là 
những cổ đông tại Kienlongbank trong việc giao dịch cổ 
phiếu KLB trên sàn chứng khoán, Ngân hàng thường xuyên 

mở các lớp huấn luyện về nghiệp vụ ngân hàng nói chung và chứng 
khoán nói riêng để thuận tiện trong việc tư vấn, hướng dẫn các cổ 
đông và khách hàng khi giao dịch chứng khoán.

Trong đó, ngày 23/6/2018 lớp tập huấn dành cho Giao dịch viên, 
Nhân viên Chăm sóc khách hàng và các chức danh khác có công việc 
thường xuyên tiếp xúc khách hàng đã được diễn ra tại thành phố Hồ 
Chí Minh và trực tuyến trên toàn hệ thống…Với sự chia sẻ từ Công ty Cổ 
phần chứng khoán Rồng Việt,học viên Kienlongbank nắm được những 
kiến thức, thông tin cơ bản về thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng 
khoán, lưu ký chứng khoán và các giao dịch trong đầu tư chứng khoán. 
Chương trình còn giúp CB, NV Kienlongbank tích lũy được kinh nghiệm, 
kiến thức thực tế trong lĩnh vực chứng khoán và tạo được sự chuyên  
nghiệp trong công tác phục vụ khách hàng.

Ông Nguyễn Quang Toan - Phó Tổng 
Giám đốc Kienlongbank phát biểu tại 
chương trình

CB, NV Kienlongbank tham gia chương trình tập huấn

Ông Nguyễn Quang Toan – Phó Tổng Giám đốc 
Kienlongbank tặng hoa cảm ơn cho Phòng An 
ninh kinh tế (PA81)

. Tác giả: Tam Giang - Phòng Marketing



hắc đến Đồng 
bằng sông Cửu 

Long (ĐBSCL) là nhắc đến nền văn hóa 
lúa nước, nét đẹp của quê hương gắn 
liền với sông nước. Về thăm các tỉnh miền 
Tây, người ta không khỏi bồi hồi khi nhìn 
quan sát nếp sống, sinh hoạt của người 
dân bên những con sông được bồi đắp 
bởi phù sa, cho cây trái ngọt bùi, cho đời 
người ấm no, quê hương thanh bình.

Một trong những hình ảnh gần như 
là biểu tượng cho sự trù phú của vùng 
chính là những bè nuôi cá, tôm dập dìu 
trên dòng nước mênh mông. Và nhắc 
đến những bè nuôi cá tại khu vực ĐBSCL, 
không thể không kể đến làng bè Châu 
Đốc. Đây là vùng đất giàu truyền thống 
văn hóa, một trong những trung tâm tín 
ngưỡng của Nam bộ. Ngoài việc phát 
triển nghề nuôi cá truyền thống, làng bè 
còn được biết đến như một điểm du lịch 
hấp dẫn. Có dịp ngắm nhìn làng bè từ 
trên cao, chúng ta cảm giác nơi đây như 
những đứa con của bờ sông Châu Đốc 
đang được mẹ nâng niu vào lòng. 

Nghề nuôi cá ở An Giang hình thành 
từ rất sớm, cách đây hơn nửa thế kỷ. Từ 
những bè cá tra đầu tiên với hình thức 
nuôi theo kinh nghiệm truyền thống là 
chủ yếu, ngày nay người dân đã áp dụng 
nhiều phương thức khoa học kỹ thuật 
hiện đại. Sau nhiều năm phát triển, người 
nuôi cá hầu hết đóng bè neo đậu dưới 
sông, vừa là nơi nuôi cá vừa là nơi ăn chốn 
nghỉ cho cả gia đình. Lâu dần, nơi đây lại 
hình thành thêm các dịch vụ khác phục 
vụ cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. 

Hiện nay, làng có trên 300 hộ nuôi cá, 

mỗi chiếc bè có bề ngang 4m, dài 7- 8m 
với diện tích từ 60 - 100m2. Người dân 
làng bè sống và theo đuổi nghề bằng 
kinh nghiệm cha truyền con nối, bằng 
phong thái giản dị chân chất, nhưng họ 
cũng rất nhanh chóng và chịu khó cập 
nhật để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện 
nay, cá ba sa, cá tra…niềm tự hào của 
vùng quê An Giang một thời không còn 
được ưa chuộng như trước, người dân 
chuyển sang nuôi các loại cá thịt như: cá 
bông, cá mú, cá chim…vv.

Ông Nguyễn Văn Được, một người 
nuôi cá tra lâu năm, và cũng là khách 

LÀNG BÈ NỔI CHÂU ĐỐC - AN GIANGLÀNG BÈ NỔI CHÂU ĐỐC - AN GIANG

•  Tác giả: Trương Thị Thu Thảo
Giám đốc Kienlongbank Châu đốc - An Giang

hàng thân thiết của Kienlongbank chia sẻ: 
“Từ thời ba tôi, gia đình đã định cư ở đây 
rồi. Bây giờ đến lượt tôi và các con tiếp tục 
nghề này”.

Nhờ giá cả các loại cá thịt ngày càng 
tăng, nên hầu hết người nuôi cá bè ở Châu 
Đốc đã sớm vượt qua khó khăn.Với 3 bè 
cá tra, trừ chi phí, gia đình ông Được năm 
2017 thu về hơn 650 triệu khi thu hoạch 
30 tấn cá. Nhờ lợi nhuận đem lại từ nghề 
nuôi cá mà ông Được đã trả hết khoản nợ 
vay 800 triệu đồng từ Ngân hàng TMCP 
Kiên Long. Trước đây, khi muốn mở rộng 
số bè cá, gia đình ông Được đã gặp không 
ít khó khăn, nhờ nguồn vốn vay kịp thời 
của Kienlongbank đã giúp ông sớm triển 
khai kế hoạch kinh doanh. Đến nay, ông 

Được vẫn là khách hàng thân thiết của 
Kienlongbank Châu Đốc - An Giang. 

Một ngày mới ở làng bè, tôi được 
đánh thức bởi tiếng ghe tàu, khi ồn ào, 
vội vã cho kịp chuyến hàng, lúc nhẹ 
nhàng, khoan thai vượt qua những đám 
lục bình dày đặc. Được đến thăm làng bè  
Châu Đốc và nhìn thấy tận mắt cuộc sống, 
công việc làm ăn của người dân Khách 
hàng của Kienlongbank quả là một trải 
nghiệm thú vị. 

Việc kinh doanh của làng bè không 
hẳn chỉ là công việc làm hằng ngày, mà 
vô tình trở thành nét đẹp văn hóa riêng 
có của miền Tây sông nước. 

kinh doanh kinh doanh
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Nhân viên Kienlongbank đến thăm hỏi Khách hàng tại Làng bè nổi Châu Đốc - An Giang
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goài vẻ đẹp kỳ bí, quyến 
rũ, nơi đây cũng là điểm nối 

quan trọng trong giao thương kinh 
tế giữa Việt Nam với các nước ASEAN, 
cũng như với các thị trường có mức 
độ tăng trưởng lớn ở Tây Á. Phú Quốc 
có đường vận chuyển hàng hoá quốc 
tế biển từ Đông sang Tây, cách thủ đô 
các nước ASEAN không quá 2 giờ bay, 
rất gần với các trung tâm du lịch và 
công nghiệp của các nước trong khu 
vực. Chính những yếu tố thuận lợi 
trên đã góp phần khoác lên hòn đảo 
này một chiếc áo mới rạng ngời hơn.
Nằm ngay trung tâm thị trấn Dương 
Đông, nơi sầm uất nhất của huyện 
đảo Phú Quốc, ngày 09/11/2002,  
Kienlongbank Phú Quốc chính thức 
được thành lập. Qua gần 16 năm 
hoạt động, đơn vị luôn hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được 

Phú Quốc được mệnh danh 
là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn 
nhất Việt Nam, nằm trong 

vịnh Thái Lan, thuộc địa phận của 
tỉnh Kiên Giang. Huyện đảo Phú Quốc 
có diện tích 589,23 km2, bao gồm 
22 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau tạo 
thành một quần thể đảo thơ mộng 
ngay giữa lòng đại dương xanh. Phú 
Quốc được ví như Vịnh Hawai trữ tình 
nổi tiếng của Mỹ, với eo biển đẹp và 
những bãi biển trong xanh, cát trắng, 
đẹp và quyến rũ vào bậc nhất thế 
giới. Nơi đây có thể mang lại cho du 
khách những giây phút vui đùa, thư 
giãn thoải mái nhất giữa cảnh đẹp  
hoang sơ, khí hậu trong lành và sự 
bình yên hiếm có. 

KIENLONGBANK PHÚ QUỐC
HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU HUY ĐỘNG VỐN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

•  Tác giả: Bùi Quang Tú 
Phó Giám đốc Kienlongbank Phú Quốc

giao, luôn là lá cờ đầu trong toàn 
hệ thống Ngân hàng Kiên Long.  
Kienlongbank Phú Quốc luôn phát 
triển không ngừng và chiếm một vị 
trí cao trên bản đồ tài chính Huyện 
đảo. Sự phát triển bền vững của  
Kienlongbank dựa trên nền tảng xây 
dựng là một Ngân hàng “Xanh – Sạch” 
với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”. 
Một trong những thế mạnh lớn của 
Kienlongbank Phú Quốc là công tác 
huy động vốn tại địa phương.

Với lợi thế hoạt động lâu năm, 
am hiểu địa bàn, số lượng khách 
hàng tăng nhanh, ổn định cùng với 
sự đoàn kết quyết tâm cao của tập 
thể cán bộ, nhân viên trong Đơn vị,   
Kienlongbank Phú Quốc đã hoàn thành 
xuất sắc chỉ tiêu huy động nguồn vốn 
được giao từ sớm. Tính đến hết Quý 
II/2018, Kienlongbank Phú Quốc đã 
hoàn thành vượt mức kế hoạch huy 
động vốn năm 2018, với số lượng 
khách hàng mới tăng thêm 382 khách 
hàng, một con số đáng khích lệ và tự 
hào. Đó là cả một quá trình cố gắng 
không ngừng của tập thể cán bộ 
nhân viên, cộng tác viên Kienlongbank  
Phú Quốc về mọi mặt, trong đó nổi bật 
là một số công tác như: 

Chăm sóc, tìm kiếm khách hàng: Từ nụ 
cười thân thiện, phục vụ tận tình của anh bảo vệ, 
sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình, khéo léo của cô chăm 
sóc khách hàng cùng sự nhanh nhẹn, chu đáo của 
các bạn giao dịch viên, thủ quỹ…đã mang lại sự 
hài lòng cho khách hàng đến giao dịch. Sự gần 
gũi, thân thiện, chia sẻ cùng với Quý khách hàng 
cũng chính là chìa khóa đưa Quý khách hàng và  
Kienlongbank Phú Quốc sát lại gần nhau hơn.

Công tác đào tạo, chia sẻ nội bộ: 
Luôn tự học hỏi, trau dồi kiến thức mới, hoàn 
thiện bản thân…Đó là tiêu chí phát triển 
tư duy nghề nghiệp của Ban Giám đốc cùng 
tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên 
Kienlongbank Phú Quốc. Ban Giám đốc luôn tập 
trung tất cả các điểm mạnh của mọi thành viên 
trong Đơn vị, chia sẻ cho nhau để cùng nhau  
phát triển. 

Công tác phát triển thị phần, 
nâng cao thương hiệu: Ban lãnh đạo 
cùng tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác 
viên luôn dành hết tâm huyết để xây dựng  
Kienlongbank trở thành một Ngân hàng đa năng, 
hiện đại và phát triển bền vững. Kienlongbank luôn 
xác định xây dựng Ngân hàng dựa trên giá trị cốt lõi  
“Tâm - Tín - Kiên - Xanh”. “Xanh từ sức trẻ, xanh 
từ hy vọng và xanh từ sự sạch sẽ, gọn gàng, ngăn 
nắp, sắp xếp có khoa học của công tác 5S mạng lại”. 

Với thông điệp “Sẵn lòng chia sẻ”,  
Kienlongbank luôn thực hiện tốt mọi 
công tác xã hội tại địa phương: Từ việc 
phát lương thực, thực phẩm cho các hộ 
nghèo trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, đến 
việc tặng tập sách cho những em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn khi bước vào 
năm học mới. Tất cả những hành động 
thiết thực của Kienlongbank đều mong 
muốn cùng Huyện đảo Phú Quốc phát 
triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa. 

Gần gũi, gần gũi hơn nữa! Chia sẻ, 
chia sẻ hơn nữa! Phát triển, phát triển hơn 
nữa! Hoàn thiện, hoàn thiện hơn nữa! Là 
những gì Kienlongbank Phú Quốc đang 
cố gắng hết sức thực hiện để cùng quý 
khách hàng đồng hành và phát triển bền 
vững trong thời gian tới.
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Đó là câu chuyện của 
anh Trần Toàn Trung 
- Nhân viên tín dụng  

Kienlongbank Bình Định, người 
đã gắn bó với Kienlongbank 
được 5 năm. Với những đức tính 
chịu khó học hỏi, ý chí và nghị 
lực của bản thân, cùng với tinh 
thần và trách nhiệm cao trong 
công việc, anh Trung là một 
trong những gương mặt điển 
hình công tác tại Kienlongbank  
Bình Định.

CHUYỆN VỀ ANH - NGƯỜI TÍN DỤNG TÂM HUYẾT

Anh Trần Toàn Trung bắt đầu làm việc cho Kienlong-
bank từ năm 2013 với chức danh nhân viên thẩm định giá. Thời 
điểm này Kienlongbank Bình Định mới khai trương và đi vào hoạt 
động được một thời gian ngắn, thương hiệu KIENLONGBANK 
chưa được nhiều người dân địa phương biết đến.

Để phát triển khách hàng cho vay, một trong những cách 
mang lại hiệu quả là phải chu đáo, ân cần và giải quyết thật 
nhanh nhu cầu của khách hàng. Trong đó việc tuân thủ quy 
trình và thực hiện định giá nhanh, chính xác mang tính chất 
quyết định, khi đó Anh là nhân viên thẩm định giá duy nhất tại 
Chi nhánh lúc này. 

Đảm nhận vị trí nhân viên thẩm định giá vào thời điểm này 
tại Kienlongbank Bình Định là một việc rất áp lực. Song với tinh 
thần trách nhiệm, bản tính siêng năng vốn có, anh Trung đã 
hoàn thành tốt công việc được giao, nhanh chóng kịp thời về 
mọi đề nghị hỗ trợ của Chi nhánh. Có lúc trong một ngày Anh 
hoàn thành đến 8 chứng thư định giá trình Hội sở. Rồi có hôm, 
phải đi xe máy hàng trăm cây số để thẩm định những khách 
hàng xa ở huyện, góp phần rất lớn tháo gỡ điểm nghẽn định giá, 
trong công tác cho vay.

Ngoài công việc, anh Trung cũng là người ham học hỏi 

và muốn nắm rõ nhiều công việc chuyên môn trong Ngân 
hàng. Năm 2015, anh Trung quyết tâm phỏng vấn đánh 
chuyển đổi chức danh sang vị trí nhân viên tín dụng. Điều 
quan trọng đối với vị trí mới này là đức tính chịu khó, đạo 
đức nghề nghiệp, khả năng nắm bắt thị trường, kỹ năng và 
kiến thức chuyên môn cần được trau dồi. Sau nhiều năm nỗ 
lực cùng những kinh nghiệm có được, Anh đáp ứng đầy 
đủ các tiêu chuẩn nhân viên tín dụng. Do vậy, Ban lãnh đạo  
Kienlongbank Bình Định đã tạo điều kiện thuận lợi để anh Trung 
chuyển đổi chức danh thành công.

Ở vị trí mới, công việc chuyên môn hoàn toàn mới, Anh đã 
không mất nhiều thời gian để hoàn thành trách nhiệm được 
giao. Với năng lực và sự chịu khó học hỏi, Anh đã đáp ứng được 
yêu cầu cần thiết từ Ban Lãnh đạo chỉ trong thời gian 2 tháng 
học việc.

Anh luôn là người đến văn phòng làm việc sớm nhất, kiên 
nhẫn và cần cù. Tính về doanh số cho vay đến thời điểm này, 
anh là người quản lý dư nợ cao nhất so với các cán bộ tín dụng 
còn lại.

Để đạt được kết quả này Anh đã có rất nhiều sáng kiến hay, 

•  Tác giả: Lê Xuân Vương
Trưởng phòng KHCN - KHDN, Kienlongbank Bình Định

mang lại hiệu quả cao trong kinh 
doanh, Anh là người đầu tiên trong 
Phòng Tín dụng áp dụng thành 
công việc cho vay khách hàng ở 
địa bàn nông thôn cách thành phố  
Quy Nhơn từ 40km đến 100km. Dù có 
rất nhiều khó khăn Anh phải đối diện 
như: Ban đầu là phát tờ rơi từng nhà, sau 
đó lân la các quán nước mía ven đường, 
rồi đến các quán cà phê tại trung tâm xã… 
Anh là người xuất thân từ vùng quê Phù Mỹ, 
sống giản dị, chân tình và Anh đã mang cốt 
cách chân phương đó trong giao tiếp với khách 
hàng tại địa phương. Trong một thời gian ngắn 
Anh đã làm quen và tư vấn được rất nhiều bà con, 
từ Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ cho 
đến giáo viên, chủ các cơ sở làng nghề.

Việc cho vay địa bàn nông thôn không chỉ khó khăn về 
khoảng cách địa lý, mà việc tìm khách hàng phù hợp với quy 
định của Ngân hàng cũng không hề đơn giản. Việc định giá tài sản 
ở địa bàn nông thôn rất khó khăn, có khi tìm cả một làng mà không có 
tài sản so sánh để nhân viên thẩm định giá làm cơ sở. Trong trường hợp này 
để giải quyết nhanh chóng cho khách hàng, nhân viên tín dụng phải chịu khó đi 
rất nhiều nơi tìm hiểu thông tin từ bà con xung quanh, địa chính xã, để cung cấp thông tin 
kịp thời cho bên định giá. Khi giải quyết hồ sơ cho vay, Anh rất ân cần, chu đáo, chịu khó giải đáp tất 
cả các thắc mắc hỗ trợ cho bà con.

Đến nay, các mối quan hệ tại địa bàn nông thôn của Kienlongbank Bình Định đã mang lại kết quả rất tốt. Hàng tuần ít nhất 
3 - 4 khách hàng gọi điện cho Anh đề nghị hỏi vay vốn. Anh không chỉ là một nhân viên tín dụng chịu khó, tài năng mà còn là 
gương mặt điển hình, góp phần không nhỏ cho công tác kinh doanh tại Kienlongbank Bình Định và còn góp phần rất lớn đưa 
thương hiệu KIENLONGBANK về với địa bàn nông thôn.
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ua hơn 06 năm vay vốn đầu tư kinh doanh dịch vụ chụp ảnh, quay phim, 
rửa ảnh,…ông Nguyễn Thanh Lam luôn gắn bó với Kienlongbank Trà Vinh. 
Tính tình ông lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, cởi mở. Cùng với đó là sự thân 
thiện của nhân viên tín dụng nên giữa khách hàng và Ngân hàng luôn có 
một sự gắn bó vô cùng thân thiết cùng nhau.

Trong lúc công việc kinh doanh đang thuận lợi, thì cha của ông Lam đột ngột phát 
bệnh hiểm nghèo. Sau một thời gian ngắn, cha ông mất. Cả gia đình ông đều suy sụp 
tinh thần. Bản thân ông cũng không còn tha thiết đến công việc kinh doanh của gia đình. 
Trước mất mát lớn đó, các nhân viên tín dụng Kienlongbank Trà Vinh thường xuyên đến 
tận nhà Ông động viên, an ủi, chia sẻ để Ông và gia đình sớm vượt qua…Hằng ngày, trên 
các bảng thông tin điện tử tại Kienlongbank Trà Vinh, thường phát những tin tức về Ngân 
hàng, tình hình kinh tế - xã hội, và chọn lọc những mẫu chuyện hay, những câu châm 
ngôn chiếu trên màn hình Tivi cho khách hàng đến giao dịch xem. Một lần, các nhân viên 
Kienlongbank Trà Vinh đã thấy ông Lam đứng tần ngần một hồi lâu tại bản tin. 

Vài hôm sau, chúng tôi có dịp gặp lại Ông, nhìn thấy tinh thần Ông thay đổi hẳn. Khác 
với nét u buồn ngày nào là vẻ tươi tắn, phấn chấn, lạc quan hiện hữu trên khuôn mặt.
Khi chia sẻ với chúng tôi, Ông nói: “Mấy hôm trước vô Ngân hàng đọc được các câu trên 
bảng tuyên truyền của Kienlongbank “Lý luận người thắng cuộc và kẻ thua cuộc”. Tôi 
rất thích lý luận của người thắng cuộc. Người thắng cuộc là người luôn thấy giải pháp 
trong mọi vấn đề và hãy làm người thắng cuộc, chớ làm kẻ thua cuộc.”

Bắt đầu từ thời điểm đó, Ông tập trung mọi tâm trí vào công việc kinh doanh, nhờ đó 
nghề truyền thống của gia đình được ông lèo lái và phát triển.
Ông nói với chúng tôi: “Con người ta có những lúc bế tắc nhưng với sự động viên kịp 
thời, cùng với những lời hay ý đẹp “Hãy là người thắng cuộc, chớ làm kẻ thua cuộc” 
tác động đúng lúc có thể làm thay đổi tương lai của một con người.”

Hằng ngày, trên các bảng thông tin tại Chi nhánh, ngoài tin tức về Ngân hàng, các bài 
viết kinh tế - xã hội, nhân viên phụ trách thường xuyên chọn lọc những câu chuyện hay 
để gửi đến khách hàng tham khảo và cảm nhận. Và Kienlongbank Trà Vinh rất vui khi một 
trong những thông điệp đó đã có ý nghĩa và giúp cho khách hàng vượt qua phiền muộn, 
tiếp tục đứng lên tiến về phía trước.

Tư duy người thắng cuộc đã giúp ông Lam khách hàng của Kienlongbank Trà Vinh 
tìm thấy phương hướng mới trong cuộc sống, trong kinh doanh và cũng đã giúp cho  
Kienlongbank gắn bó thêm với khách hàng.

HÃY 
LÀM 

NGƯỜI 
THẮNG 

CUỘC!

. Tác giả: Mai Tiến Mãnh
Giám đốc Kienlongbank Trà Vinh

. Tác giả: Trần Thị Hương
Kienlongbank Bình Dương

Hình bóng mẹ
Ước mơ con

Mùa hè, những cơn mưa chợt đến, chợt đi…Tháng 
bảy – những cơn mưa nắng thất thường, thả hồn 
nhẹ trong khí trời mát mẻ sau một cơn mưa cuối 
tuần, cảm giác phấn khích khi đọc được một câu 
nói rất thú vị: Một đứa trẻ hỏi Thượng đế: “Nếu mọi 

thứ đều đã được viết vào số mệnh vậy tại sao con phải ước?”
Thượng đế mỉm cười và trả lời: “Có một số trang ta đã viết như 
con ước”

Thế đấy bạn ạ, tôi và bạn, ai trong chúng ta vẫn có những điều 
ước cho riêng mình. Những đứa trẻ chỉ ước mơ giản đơn rằng: 
ba mẹ mua cho quần áo đẹp, được ba mẹ đưa đi chơi…Những 
bạn đang ngồi ghế nhà trường lại ước mơ được học trường Đại 
học danh tiếng, công việc ổn định…Và tôi cũng thế, từ khi mới 
bước chân vào giảng đường đại học, tôi luôn ước sao có được 
một công việc ổn định để phụ giúp cha mẹ. Và duyên số đã đưa 
tôi đến với Ngân hàng - một nghề được bao bạn trẻ mơ ước!
Đến với Kienlongbank cũng là một cơ duyên, ấn tượng ban đầu 
về Ngân hàng trong tôi chính là Slogan: Sẵn lòng chia sẻ! 

Sau một thời gian nộp hồ sơ, phỏng vấn và chờ đợi, tôi nhận 
được thông báo tuyển vào vị trí Nhân viên Kiểm ngân. Một ngày 
làm việc của tôi gắn liền với chiếc xe chuyên dùng, anh bảo vệ và 
chú tài xế vui tính. Những công việc thầm lặng như: Đi nhận tiền 
xử lý thu hồi nợ, tiếp quỹ tại các ATM của Chi nhánh, Phòng giao 
dịch, chuyển quỹ, nộp tiền,…đoạn đường đi lại có lúc xa, nhiều 
nguy hiểm rình rập nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành niệm vụ. 

Có người hỏi tôi rằng: 8 năm gắn bó với nghề Kiểm ngân, bạn 

có thấy mệt mỏi, có cảm giác chùn bước chân chưa? Tôi vẫn luôn 
tự tin để nói rằng: Tôi hài lòng với công việc hiện tại bởi bên cạnh 
tôi luôn có những đồng nghiệp, những cộng sự tốt luôn chung 
vai sát cánh trong mọi tình huống. Ở Kienlongbank, tôi học được 
rất nhiều kinh nghiệm hay, quý báu. Và những bài học về tình 
người, tình đồng nghiệp, sẵn lòng hỗ trợ nhau lúc khó khăn.

Mỗi khi chạy ngang Ngân hàng Kiên Long, con gái tôi lại reo 

lên: “Ngân hàng của Mẹ kìa!” với giọng điệu vô cùng tự hào, thích 
thú. Những khi được hỏi về mẹ, con tôi vẫn luôn nhấn mạnh với 
đám bạn rằng: Mẹ tớ làm ngân hàng Kiên Long đấy nhé! Và khi 
được hỏi về nghề nghiệp trong tương lai, con lại mơ ước giống 
tôi, được làm việc ở ngân hàng như mẹ!

Công việc nào cũng đầy rẫy những khó khăn, thử thách 
nhưng quan trọng là cách chúng ta đón nhận chúng như thế 
nào. Nhìn lại đoạn đường 8 năm qua, tuy không phải là quá dài 
nhưng đã để lại trong tôi bao ấn tượng đẹp, đến giờ tôi vẫn còn 
nguyên vẹn cảm giác lần đầu tiên bước vào mái nhà chung  
Kienlongbank.

Tôi tin rằng Thượng đế rất công bằng với tất cả mọi người, 
nếu chúng ta có ước mơ, có hoài bão, luôn nỗ lực hết mình để 
chinh phục những ước mơ ấy thì hạnh phúc, thành công sẽ mỉm 
cười đến với bạn. Thế nên, hãy luôn mơ ước về những điều tốt 
đẹp các bạn nhé!



Gần 23 năm hình thành và phát 
triển, Kienlongbank không 
chỉ xây dựng thành công hình 

ảnh một Ngân hàng uy tín, hiện đại, 
gần gũi và biết sẻ chia mà còn xây 
dựng được văn hoá Kienlongbank với 
những đặc trưng riêng có, đáng tự 
hào. Đó chính là lợi thế cạnh tranh của 
Kienlongbank, là sức mạnh giúp Ngân 
hàng luôn vững tin, vượt qua thách 
thức để vững bước trên con đường 
phát triển.

Điều hành bằng văn hóa Kienlongbank

Kienlongbank không những thể hiện các giá trị bên 
ngoài với những khẩu hiệu, đồng phục, logo, văn 
phòng,…mà còn thể hiện phần cốt lõi bên trong là 

tinh thần, khẳng định sự trường tồn và phát triển vững 
chắc. Kienlongbank luôn xây dựng một môi trường làm 
việc vừa dân chủ, tập trung, vừa tạo sự công bằng trên 
cơ sở đảm bảo lợi ích cổ đông, luôn coi trọng và nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên, 
cộng tác viên ở Kienlongbank. 

Chào cờ đầu tuần, nét đẹp văn hóa Kienlongbank

Bữa cơm trưa nghĩa tình

Không có rượu, bia tại Kienlongbank

Văn hóa nhân văn của Kienlongbank 

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức quan trọng, 
mang tính chất lễ nghi truyền thống, thiêng liêng. Nghi 
thức chào cờ - hát Quốc ca không chỉ thể hiện tinh thần 

dân tộc, lòng yêu nước mà còn là nét đẹp trong sinh hoạt văn 
hóa cộng đồng. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của nghi lễ 
thiêng liêng đó, Ban lãnh đạo Kienlongbank đã chủ trương tổ 
chức nghi thức Chào cờ Tổ quốc vào mỗi sáng Thứ 2 đầu tuần 
làm việc cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên tại tất cả trụ sở hoạt 
động của Ngân hàng.

Kienlongbank mong muốn nâng cao tinh thần yêu nước, 
đồng thời nhắc nhở cán bộ, nhân viên, cộng tác viên về tinh thần 
phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc chào cờ 
và hát Quốc ca đầu tuần còn tạo động lực cho cán bộ, nhân viên, 
cộng tác viên Kienlongbank thực hiện tốt công việc chuyên môn 
của mỗi người, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện 
nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng nề nếp sinh hoạt, tác 
phong, môi trường làm việc tốt. Một trong những yếu tố góp phần đưa tập thể cán bộ, nhân 

viên  Kienlongbank yêu thương và xích lại gần nhau hơn 
trong ngôi nhà chung chính từ những bữa cơm trưa ấm 

cúng, giản dị. Trong thỏa ước lao động tập thể, một trong những 
chính sách cho người lao động là chi tiền cơm trưa cho cán bộ, 
nhân viên Kienlongbank. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, CB, 
Hội sở và Chinh nhánh Sài Gòn quây quần bên bàn ăn do bộ phận 
hậu cần Phòng Hành chánh – Quản trị đảm nhiệm. 

Có thể nói thời gian nghỉ trưa là quãng thời gian ý nghĩa và 
quý báu với nhân viên công sở. Việc có bếp ăn sẽ giúp nhân viên 
bình đẳng nhau trong sinh hoạt và có nhiều thời gian nghỉ ngơi 
tại chỗ. Giờ cơm trưa cũng là thời gian cho  CB, NV Kienlongbank 
cùng trò chuyện chia sẻ về công việc, gia đình, xây dựng vun đắp 
mối quan hệ đồng nghiệp. Không khí thân mật vui vẻ giúp mỗi 
người giải tỏa áp lực trong công việc. Với nhiều người, sự gắn kết 
tưởng chừng nhỏ bé ấy đã dần dần mang đến cho họ cảm giác 
ấm cúng. Và Kienlongbank cũng như ngôi nhà thứ hai của họ, 
nơi mà các đồng nghiệp xem nhau như người thân trong cùng 
một nhà.

Ở đâu đó, chúng ta vẫn bắt gặp một số hình ảnh người lao 
động sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc hoặc trong cơ 
quan với khuôn mặt đỏ gay, nói nhiều vì rượu, bia và thậm 

chí gây mất trật tự nơi công sở, tạo nên sự phản cảm với khách 
hàng, người dân.

Ý thức được điều đó, Kienlonbank luôn quán triệt việc mang 
rượu, bia hoặc sử dụng các chất có cồn vào văn phòng làm việc là 
điều cấm, không một ai có ngoại lệ. Từ Chủ tịch HĐQT đến nhân 
viên không được có mùi rượu bia khi đến Kienlongbank làm việc. 
Trong các trường hợp cần thiết phải uống rượu, bia để giao thiệp, 
tiếp khách thì nên mời khách hàng, đối tác sau giờ làm việc để 
tránh gặp hình ảnh không chuyên nghiệp làm giảm đi niềm tin 
yêu của khách hàng. 

Nhân văn là một giá trị cốt lõi mà Kienlongbank luôn nâng 
niu, trân trọng. Qua 23 năm hình thành và phát triển.  
Kienlongbank đồng hành cùng sự chuyển mình của đất 

nước, là quá trình sẻ chia, gắn bó cùng với khách hàng kể cả 
những lúc khó khăn nhất, là sự tương tác, tư vấn cho đối tác để 
cùng nhau đạt hiệu quả cao nhất. 

Với phương châm “Sẵn lòng chia sẻ”, 23 năm qua, Kienlongbank 
luôn gắn bó, nghĩa tình cùng nhau và cao hơn là sự nối kết, là 
trách nhiệm sẻ chia sâu sắc với cộng đồng. Kienlongbank chung 
tay góp sức hiện thực hóa những ước mơ qua rất nhiều chương 
trình thiện nguyện như: Trao học bổng “Chia sẻ ước mơ” cho các 
em học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Tết cho bà 
con, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết hay, xây cầu nông thôn, 
cứu trợ khắc phục thiệt hại lũ lụt, thiên tai. Tất cả những hoạt 
động đầy tính nhân văn ấy đều hướng về mục đích xây dựng 
một cộng đồng xã hội phát triển bền vững và thịnh vượng. 

KIENLONGBANK KIENLONGBANK
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Khách hàng Trần Nam Hải (35 tuổi, Sóc Trăng)

Con tôi mới 3 tuổi chỉ có giấy khai sinh, tôi muốn gửi tiết kiệm cho 
bé, không biết Kienlongbank có sản phẩm tiết kiệm nào phù hợp không? 
Nếu có, tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ thủ tục như thế nào? 

•  Tác giả: Lê Tiến Hoàng
Trưởng Bộ phận Dịch vụ khách hàng

Cảm ơn Anh Hải đã gửi câu hỏi về cho Kienlongbank. Hiện nay, Kienlongbank 
có sản phẩm “Tiết kiệm ước mơ”: Là sản phẩm tiết kiệm tích lũy mà người thân 
(người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật) gửi tiết kiệm cho bé từ 01 
tuổi đến dưới 15 tuổi trong gia đình, thông tin sản phẩm và thủ tục cần thiết gồm: 

1. Đặc điểm sản phẩm: 

. Loại tiền gửi: Việt Nam đồng.

. Kỳ hạn gửi tròn năm: từ 01 đến 15 năm.

. Phương thức gửi tiền: Nộp tiền mặt/Chuyển khoản từ tài khoản khác.

. Số tiền gửi tối thiểu cho 1 lần: 200.000 đồng.

. Không hạn chế số lần gửi có thể gửi vượt số tiền đăng ký ban đầu và tối đa là 
5 tỷ đồng.

. Ngày gửi tiền cuối cùng phải trước ngày đến hạn tối thiểu 30 ngày.

. Trường hợp tại ngày đến hạn khách hàng không góp đủ mệnh giá đăng ký ban 
đầu, lãi được tính trên số dư thực tế với lãi suất của sản phẩm.

. Lãi suất: thả nổi theo lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng, lãnh lãi 
cuối kỳ.

. Được vay cầm cố thẻ tiết kiệm khi có nhu cầu về vốn.

2. Hồ sơ và thủ tục: 

. Khách hàng đến Kienlongbank làm thủ tục gửi tiền và chuẩn bị các giấy tờ sau:

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giám hộ/đại diện theo pháp luật.

Giấy khai sinh của chủ tài khoản.

Giấy tờ chứng minh tư cách giám hộ/đại diện theo pháp luật.

NHÂN VIÊN KIENLONGBANK

KHÁCH HÀNG
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Những thủ đoạn tinh vi mà kẻ xấu dùng để lấy cắp tiền Ngân hàng

1

2

3

4

5

Gắn thiết bị vào máy ATM trộm cắp thông 
tin, mã số PIN… Sau đó, làm giả thẻ ATM 
rút tiền.

f

Tác động vào máy rút tiền, thực hiện rút 
tiền không cần thẻ ATM của ngân hàng.

 Thông qua các trang mua bán online, khách hàng 
tin tưởng chuyển tiền cho đối tượng.

Sử dụng facebook đăng thông tin mua bán, 
các mặt hàng. Sau đó yêu cầu khách hàng 
chuyển tiền đặt cọc trước cho đối tượng.

Lấy cắp tài khoản facebook rồi nhắn tin 
cho bạn bè, gia đình nạn nhân yêu cầu 
chuyển tiền.

KHUYẾN CÁO KHÁCH HÀNG NHẬN BIẾT 
CÁC THỦ ĐOẠN TRỘM TIỀN TỪ TÀI KHOẢN 
NGÂN HÀNG 6

7

8

Dùng sim rác nhắn tin thông báo cho 
khách hàng đã trúng thưởng các chương 
trình khuyến mãi, yêu cầu nộp phí vào tài 
khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận 
thưởng, sau đó chiếm đoạt.

Giả làm nhân viên bưu điện, cán bộ 
công an gọi đến thông báo nợ cước hay 
buôn bán ma túy, đe dọa và yêu cầu chuyển 
tiền vào tài khoản theo chỉ định.

Giả danh người nước ngoài làm quen, 
kết bạn qua mạng xã hội, yêu cầu khách 
hàng chuyển phí dịch vụ vận chuyển sau 
đó chiếm đoạt.

Bảo mật thông tin thẻ 

Lấy tay che bàn phím khi nhập mã PIN

Không giao dịch nếu máy ATM có thiết bị lạ

Luôn quan sát khi giao dịch qua máy POS

Chỉ giao dịch tại các Website, địa chỉ uy tín

Lưu giữ hóa đơn bán lẻ và biên lai thanh toán qua 
máy ATM.

Liên hệ ngay với Ngân hàng khi thẻ bị mất hoặt khi 
phát hiện giao dịch lạ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Hãy là người tiêu dùng 

THÔNG MINH VÀ CẨN THẬN

Khách hàng cần bảo quản thẻ ATM như là tài 
sản có giá trí.

 Cách để chủ sở hữu thẻ bảo vệ tài sản an toàn.

•  Tác giả: Quảng Quỳnh Dương
 Phòng Quản lý rủi ro
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•  Tác giả: Trần Văn Niệm
Phó Giám đốc Phụ trách Phòng HCQT

KIENLONGBANK - Số 51 - 2018 www.kienlongbank.com38 39

Tạo cảm giác tự tin

Tạo sự thống nhất, chuyên nghiệp 
và đẳng cấp

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Tạo cảm giác tự hào

Tạo ấn tượng đẹp hơn so với các 
doanh nghiệp cùng ngành

Đối với các ngành dịch vụ, việc mặc đồng phục là điều hầu như 
không thể thiếu. Đồng phục đẹp sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc 
của nhân viên. Trang bị đồng phục đẹp cho thấy doanh nghiệp 
quan tâm và chăm sóc tốt cho cuộc sống của người lao động chính 
vì vậy mà thúc đẩy sự tận tụy và nhiệt huyết trong công việc của 
nhân viên.

Đồng phục thể hiện sự thống nhất trong một tổ chức lớn 
mạnh. Mỗi bộ phận, cấp bậc khác nhau, đồng phục khác nhau 
đều mang đặc điểm nổi bật, riêng biệt của doanh nghiệp. 
Những bộ đồng phục đẹp, sang trọng còn thể hiện sự đẳng 
cấp vượt trội trong hình ảnh, người mặc cũng như tổ chức đối 
với doanh nghiệp.

Mặc đồng phục, bạn sẽ không phải tốn quá nhiều thời 
gian để lựa chọn trang phục mỗi sáng thức dậy, Bạn cũng 
không phải đắn đo chi phí, tốn nhiều tiền hay mất thời gian 
tìm kiếm để mua sắm trang phục công sở.

Đối với những doanh nghiệp, tổ chức có quy mô lớn, việc mặc 
đồng phục công sở sẽ tạo cho nhân viên cảm giác tự hào được là 
một thành viên của tổ chức doanh nghiệp. Từ đó nhân viên sẽ có 
khuynh hướng giữ gìn văn hóa doanh nghiệp tốt hơn.

Qua bộ đồng phục đẹp, bắt mắt thương hiệu của bạn sẽ dễ 
dàng được nhận biết và tạo ấn tượng tốt đẹp, gây thiện cảm đối 
với khách hàng.

khi được khoác áo đồng phục

Tạo tinh thần đội nhóm, xây 
dựng tính đoàn kết

Thu hút nhiều khách hàng mới

Quảng cáo chi phí thấp

Tạo cảm giác bình đẳng

 Thu hút nhiều nhân viên tiềm năng

Khi nhân viên có cùng một bộ đồng phục, giúp mọi người 
dễ dàng xích lại gần nhau hơn, dễ nhận biết nhau hơn. Đồng 
phục không chỉ làm tăng sự cuốn hút bên ngoài mà nó còn 
ngầm khẳng định rằng “Chúng ta là một tập thể cùng chung 
chí hướng”.

Hãy thử nghĩ về việc có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy 
nhân viên của bạn với bộ đồng phục trong những hoạt 
động sinh hoạt hằng ngày. Khách hàng sẽ dễ dàng nhớ 
đến thương hiệu của doanh nghiệp bạn qua đồng phục 
nhân viên. 

Thay vì quảng cáo thương hiệu trên phương tiện 
truyền thông, báo, đài, thì quảng cáo qua hình ảnh nhân 
viên trong bộ đồng phục đặc trưng riêng của thương 
hiệu là một hình thức quảng bá vô cùng tiết kiệm và hiệu 
quả. Chính các nhân viên sẽ mang thương hiệu doanh 
nghiệp bạn đi khắp nơi. 

Đồng phục mang đến sự giống nhau ở vẻ bề ngoài, 
không có sự phân biệt giàu nghèo, đẹp xấu, tạo môi 
trường bình đẳng, công bằng giữa các nhân viên.

Không chỉ thu hút được khách hàng chú ý đến thương 
hiệu của mình, đồng phục đẹp tạo cảm giác chuyên  
nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp có cơ hội thu hút được 
nhiều nhân viên chuyên nghiệp.

Với các thành viên Kienlongbank, bạn có bao giờ bắt gặp hay cảm nhận những lợi ích đó cho bản thân 
chưa? Nếu có, thì hãy tự tin và chỉnh chu mỗi khi khoác lên mình bộ đồng phục của Kienlongbank nhé! 
Chưa kể lý do khác là: Bạn có thể nhìn thấy đồng nghiệp của mình và chào nhau trên đường đi làm; con cái 
sẽ dễ dàng nhận ra ba mẹ khi đón ở trường học; đồngnghiệp có thể nhận ra nhau khi đến các tỉnh, thành 
khác trong cả nước.
“ Hãy nhớ màu đồng phục Kienlongbank nhé! Hãy tự hào là nhân viên Kienlongbank!”
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TIẾT KIỆM NƯỚC

Các phương pháp tiết kiệm nước phổ biến,  mà chúng ta có thể ứng dụng trong đời sống 
sinh hoạt hàng ngày.

Sử dụng các thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước như:  Vòi sen, vòi rửa chén thế hệ mới sẽ tiết kiệm 
1 số lượng nước lớn.
Kiểm tra và khắc phục rò rỉ nước như: Vòi lavabo, bồn cầu, bồn tiểu, đường ống….
Không nên sử dụng bồn cầu cho mục đích gạt tàn thuốc, hay đổ rác.
Khóa vòi nước khi không sử dụng tới.
Hạn chế rửa trực tiếp dưới vòi nước chảy.
Tưới cây vào buổi sáng, ít gió để tránh bay hơi nước khi cây chưa hấp thụ hết.
Theo dõi hóa đơn thanh toán nước để biết lượng tiêu hao nước.
Gắn thiết bị điều chỉnh lượng nước cho mỗi bồn cầu, vòi nước, bồn xả nước tiểu, làm như vậy 
có thể điều chỉnh được lượng nước và khi bị sự cố có thể cô lập chúng để sửa chữa.

TIẾT 
KIỆM 
ĐIỆN

TIẾT KIỆM GIẤY

Lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện như bóng đèn tiết kiệm điện, máy lạnh, quạt điện…
Lắp đặt thiết bị điện hợp lý:

Gắn bơm nước gần hồ chứa nước, để bơm nước nhanh đầy.
Gắn thiết bị cảm biến hồng ngoại, dùng cho chiếu sáng hành lang, sân vườn…

Cài đặt nhiệt độ vừa đủ 24 
oc - 25 oc, đóng cửa sổ và 
cửa chính khi mở máy lạnh.

TẮT THIẾT BỊ ĐIỆN
khi không sử dụng Đèn Compact 

=5 lần tuổi thọ 
+ tiết kiệm điện 
5 lần so với đèn 

sợi tốt

Hạn chế số 
lần mở cửa 
tủ lạnh và 
thời gian 
mở tủNên xem chung 

Tivi hạn chế bật 
nhiều Tivi cùng 

một lúc

80%
điện
năng

Tiết 
kiệm điện 
Bảo vệ 

môi trường 
Bền vững 

cho tương lai
800 lumens

1 bóng = 1.200 giờ
800 lumens

1 bóng = 10.000 giờ
1.200 lumens

1 bóng = 0.000 giờ

BÓNG ĐÈN SỢI ĐỐT 60W BÓNG COMPACT 14W BÓNG LEDCENTER 12W

Thay đổi thói quen sử dụng đồ điện

Tiết kiệm giấy là góp phần bảo vệ môi trường

Thay vì sử dụng chén dĩa giấy trong 
các quán ăn, hãy sử dụng đồ gốm, 
chúng có thể được rửa sạch và tái sử 
dụng lại.

Bạn có thể sử dụng giấy vệ sinh từ bột 
giấy đã được tái chế xem thế nào nhé.

Khi dùng giấy để in, viết hoặc ghi chú, 
hãy dùng cả 2 mặt giấy thay vì chỉ 
dùng 1 mặt.

Hãy thay những túi khăn giấy bằng 
một chiếc khăn tay bằng vải.

Khi bạn mua giấy hay sổ tay, hãy cố 
gắng sử dụng loại giấy đã tái chế.

Hãy bán ve chai những giấy tờ mà bạn 
bỏ đi. Như vậy, bạn vừa có một ít tiền, 
vừa giúp những tờ giấy được xí nghiệp 
tái chế giấy lại.

•  Tác giả: Hồ Văn Khoa
 Phòng HCQT

Đèn: Lắp đèn theo tiêu chuẩn, đủ sáng, chia nhiều công tắc khi 
không sử dụng có thể tắt một vài công tắc.



Thời gian thật không chờ đợi chúng ta, mới đó mà 
tiết trời đã lại sang thu. Với những ai có tâm hồn lãng 
mạn, thích du lịch khám phá cũng như thưởng ngoạn 
nét đẹp của mùa thu, có lẽ việc dành 3 - 4 ngày đi du 
lịch tận hưởng khí trời mùa thu thì cũng không có gì xa 
xỉ. Xin giới thiệu đến quý vị một số điểm du lịch mùa 
thu  hấp dẫn trong nước nhé.

 hi đất trời vào thu, không cần phải đi sâu vào bản làng, bạn 
chỉ cần đi dọc theo con đường quốc lộ 32 là đã có thể cảm nhận sắc 
thu đang tràn ngập đất trời. Một trong những “đặc sản” không thể bỏ 
qua của Mù Cang Chải chính là các thửa ruộng bậc thang óng ánh 
sắc vàng. Đừng quên mang theo máy ảnh để có thể sáng tác các tác 
phẩm nhiếp ảnh đẹp từ khung cảnh thần tiên của mùa thu Mù Cang 
Chải. Khi vào sâu các bản làng, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống của 
người dân, thăm thú hay mua về làm quà các loại đặc sản như táo 
mèo, các sản vật rừng của bà con dân tộc.

Một số món ăn đặc sản của bà con đồng bào dân tộc Thái mà 
bạn có thể dễ dàng tìm thấy khi đến Mù Cang Chải: xôi nếp Tú Lệ, 
cốm Tú Lệ, cua suối rang muối…

Mù Cang Chải cách thủ đô Hà Nội khoảng 280 km, muốn đến 
được huyện Mù Cang Chải, du khách có thể bắt xe khách hoặc thuê 
ô tô. Bạn nên lưu ý là số lượng nhà nghỉ ở Mù Cang Chải không nhiều, 
nên để yên tâm khi đi chơi, thì nhớ đặt trước phòng nghỉ nếu ở lại 
qua đêm nhé.

Mù Cang Chải – Yên Bái

Bạn sẽ đi đâu
vào mùa thu

Hà Nội 
 hỏi phải nói thì ai cũng biết mùa thu Hà 
Nội đẹp và lãng mạn như thế nào, từ những con 
đường, ngõ nhỏ bình yên, mặt hồ phẳng lặng hay 
một câu hát, cánh hoa mong manh cũng đủ khiến 
người ta nhẹ lòng khi đến thăm Thủ đô dịp này. 
Mùa thu cũng là lúc các công ty du lịch đưa ra các 
gói tour đi Hà Nội và những tỉnh miền Bắc lân cận 
phong phú nhất. Nhưng nếu là người thích tự thiết 
kế cho mình một chuyến trải nghiệm, bạn có thể 
khoanh vùng một số địa điểm để đến thăm tại Hà 
Nội vào mùa thu năm nay. Trong đó, đừng quên 
những cái tên nổi tiếng như: Phố cổ, Hồ Gươm, Hồ 
Tây… Nếu là người thích nhiếp ảnh, chắc chắn bạn 
sẽ có nhiều chất liệu để sáng tác đấy.

Trời thu Hà Nội dịu mát, nhưng sáng sớm có 
một chút se lạnh. Vì thế, bạn đừng quên chuẩn bị 
trang phục giữ ấm cho mình nhé.

 à Lạt mùa nào cũng mát mẻ, bình yên, luôn khiến cho 
lòng người phải xao xuyến, mộng mơ. Nhiều người Sài Gòn yêu Đà 
Lạt vẫn thường rủ nhau bắt chuyến xe khách lên thành phố ngàn 
hoa nghỉ ngơi vài ngày, không cần lên kế hoạch từ trước. Còn nếu 
như đã chuẩn bị sẵn 3 ngày phép, bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế 
cho mình một tour đi Đà Lạt theo ý thích. Hầu hết các điểm tham 
quan ở Thành phố Đà Lạt đều trở nên dịu dàng hấp dẫn hơn hẳn 
vào mùa thu, nhưng bạn nhớ đừng bỏ qua thời khắc ngắm sương 
mù buổi sớm mai, hay đắm mình vào những khu vườn ngợp trời sắc 
hoa nhé!  

Nếu như hoàng hôn nơi thủ đô phảng phất nét buổn cổ kính, 
thì lúc mặt trời lặn, thành phố Đà Lạt trở nên thi vị và mênh mông 
hơn bao giờ hết, đừng quên xuống phố đi dạo quanh thành phố lúc 
hoàng hôn bạn nhé. 

Trong những năm gần đây, khi đến với Đà Lạt, nhiều bạn trẻ 
chọn ra ngoại thành, tham quan các vườn dâu tây, đồi chè, trang trại 
café…nhưng nếu thích tĩnh lặng và …lười di chuyển thì bạn chỉ cần 
ở yên trong thành phố mù sương thì đã có thể cảm nhận trọn vẹn 
vẻ đẹp của chốn mộng mơ này rồi.

Đà Lạt

. Tác giả: Đăng Phương - Phòng Marketing

Miền Tây Nam bộ
 hông cần mua vé máy bay, chỉ mất từ khoảng từ 4 - 5 tiếng là đã có 

thể đi thăm thú được nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ trong mấy ngày cuối tuần rồi. 
Với nhiều người, miền Tây sông nước vô cùng hấp dẫn bởi phong cảnh bồng 
bềnh sóng nước, bởi những món đặc sản không thể lẫn vào đâu được với các 
vùng miền khác trong cả nước, và người dân miền Tây thì hào sảng, nhiệt tình, 
hiếu khách không đâu sánh bằng. 

Mùa thu cũng là mùa nước nổi miền Tây Nam bộ. Mùa thu đa phần mang 
đến cảm giác buồn man mác, nhưng mùa thu ở vùng đồng bằng sông Cửu 
Long thì lại tràn đầy sức sống, cây trái cũng trĩu quả không kém mùa nào trong 
năm. Một số địa điểm tham quan thú vị mà bạn nên ghé thăm như: Rừng Tràm 
Trà Sư (An Giang) cách thị xã Châu Đốc khoảng 30km, nổi tiếng với con đường 
xanh mùa nước nổi, ngồi trên ghe ngắm cảnh mà cảm giác lênh đênh đúng 
kiểu miền Tây. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác này nhưng đi gần hơn, bạn có 
thể đến làng nổi Tân Lập (Long An), cách trung tâm Tp. Hồ Chí Minh khoảng 
100 km về hướng Tây. Nơi đây như một ốc đảo ẩn mình giữa rừng tràm, mang 
đến cho du khách cảm giác như lạc vào khu vườn cổ tích xanh mát thơm mùi 
lá tràm, cây cỏ thuốc nam, thắm sắc hồng của hoa sen, hoa súng và tiếng soải 
cánh của các loài chim bay hay giật mình vì tiếng động của một vài loại động 
vật dưới nước. Ngoài ra, còn một số địa điểm khác mà bạn có thể tham khảo 
để kết hợp vào trong chuyến đi như: Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng sen Tháp 
Mười (Đồng Tháp), Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)….

Phú Quốc
 ùa hè đi biển, mùa thu thì lên núi hay xuống phố có lẽ là tâm lý chung của nhiều người khi đi du 

lịch, nhưng với những người vẫn…Khoái tắm biển bất kể xuân hạ thu đông, thì mùa thu đi Phú Quốc là một 
lựa chọn tuyệt vời. Bởi theo nhiều người, một trong những thời điểm đẹp nhất của biển Phú Quốc là vào 
tháng 10. Phú Quốc có những bãi biển hoang sơ, sạch đẹp, như bãi Sao, bãi Dài, bãi Khen,…Tháng 10, những 
con sóng chỉ lăn tăn chứ không ổn ào dữ dội. Nét hoang sơ tự nhiên của núi rừng và biển cả như hòa lẫn vào 
nhau tạo nên khúc tình ca da diết.

Ngoài tắm biển, bạn có thể tìm hiểu cuộc sống của ngư dân nơi hòn đảo xinh đẹp này bằng cách ghé 
thăm làng chài Hàm Ninh, nơi có phong cảnh hữu tình và nổi tiếng với nghề đánh bắt hải sản lâu đời. Vì vậy, 
bạn cũng có thể được thưởng thức hải sản với giá tương đối mềm nữa.

Không tốn kém nhiều về thời gian và tiền bạc, chỉ cần chịu khó tìm hiểu thông tin và lên kế hoạch 
kỹ lưỡng là bạn đã có một chuyến du ngoạn ngắn ngày để tận hưởng mùa thu rồi. 
Chúc các bạn có được một khoảng thời gian thoải mái và nhiều niềm vui nhé!
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Cơ hội vàng để các quý cô ngắm nghía, 
săm soi cận cảnh những “Sói ca sân cỏ”

Cơ hội củng cố ghế khi ta chơi cá cược 
với sếp và nhiệt tình bắt đội kèo…dưới!

Để giải quyết hết mấy thùng mì gói khu-
yến mãi cận đát vợ lỡ mua quá nhiều!

Để xem “nhà tiên tri” nào - mèo Achilles, 
gấu mèo Nafanya, rái cá Harry...sẽ dự đoán 
đúng kết quả World Cup

Để có cơ may kiếm độ nhậu mà 
không phải bỏ tiền túi.

Để ngắm xem cầu thủ nước ngoài nào xuất sắc 
thì gợi ý VFF mua về cho bóng đá VN cất cánh.

Chỉ trong 90 phút mà được xem tấn bi hài 
kịch tuyệt hay miễn phí hàng đêm, ngu gì 
hổng xem.

10. Một dịp để thư giãn đầu ốc, tạm quên đi 
các thứ khiến mình phát khùng hổm rày - “tụ 
nước”, “thu giá”…

Mỗi trận phải tốn 2,8 tỉ đồng tiền mua 
bản quyền, không xem thì phí quá!

Cơ hội để được tắm “biển” lớn, 
mở mang tầm mắt chứ không 
chỉ bì bõm mãi “ao” nhà.

1 2

Lý do Quý ông, Quý bà
thích xem đá banh
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Tăng cường vận động    
ùy từng công việc, bạn có thể làm những việc 
sau: Đi lại khi rỗi rãi bằng cách thức đi bộ hay 
đi xe đạp tại khuôn viên công sở, đứng càng 
nhiều càng tốt thay vì ngồi khi làm việc, giúp 

cho cơ bắp mạnh khỏe. Đứng dậy mỗi 45 phút làm 
việc và đi bộ ít nhất là 7.000 bước mỗi ngày.

Tư thế ngồi làm việc

Sử dụng máy tính hợp lý    

Chế độ ăn uống lành mạnh     

hân viên làm việc văn phòng thường bị đau cổ 
tay, cột sống và cổ. Điều này phụ thuộc vào ghế 
ngồi và vị trí ngồi làm việc. Nếu tư thế ngồi của 
bạn không phù hợp thì sẽ vô hình trung tạo ra sức 

ép của cơ thể lên lưng, cổ, vai và gáy. Hiệp hội Trị liệu thần 
kinh cột sống Mỹ (ACA) nhận định rằng đau lưng có thể là 
căn nguyên gây ra bởi tư thế ngồi, bệnh béo phì và trầm 
cảm tâm lý.

ù máy tính giúp cho hàng triệu người làm việc một cách dễ dàng và hiệu 
quả, nhưng nó cũng khiến cho sức khỏe của họ ngày càng tệ hơn. Để hạn 
chế tình trạng này, bạn cần đặt màn hình dưới mắt, khoảng cách từ mắt 
đến màn hình bằng chiều dài cánh tay. Việc sử dụng máy tính còn liên 

quan trực tiếp đến mắt và cổ tay người sử dụng. 
Cơ quan hành chính sức khỏe và an toàn nghề nghiệp Mỹ (OSHA) khuyến nghị 

rằng nhân viên văn phòng phải làm việc nhiều với máy tính nên dành 10 phút giải 
lao/1 giờ làm việc, nó sẽ cho phép cơ thể hồi phục và giảm nguy cơ căng thẳng.

ôi trường văn phòng thường đầy 
cám dỗ với các thức ăn sẵn như: Đồ 
uống ngọt và các món ăn nhẹ nhiều 
chất béo. Nhiều nhân viên văn phòng 

thường nhịn bữa sáng và thường bổ sung năng 
lượng cho cơ thể bằng các thức ăn này. Theo 
khuyến cáo của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ (ADA) 
thì cứ mỗi 4 tiếng nên ăn nhẹ 1 lần. 

Cách bảo vệ sức khỏe 
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

. Sưu tầm



CHỊ HUỲNH THỊ CẨM GIANG 
Nhân viên Chăm sóc khách hàng (PGD Duyên Hải Khánh Hòa) đã đoán trúng ô chữ 
trong Bản tin số 50 phát hành tháng 6/2018 chuyên mục “Thử tài đoán ô chữ”

Ô C H

1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

Chúc mừng độc giả

Kết quả ô chữ: CTKM HÈ RỘN RÀNG NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG.
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